
 فصل اٍل  ّطتنهطبلؼبت اجتوبػی پبیِ 

  "(  1) تؼبٍى "درس اٍل

     . یکذیگز ثِ رسبًذى یبری ٍ ّوکبری یؼٌی تؼبٍى ؟ چِ یؼٌی تؼبٍى -1

  ٍ دیگزاى ، خَد ثِ ًسجت هتؼبل خذاًٍذ همبثل در ّب اًسبى هب ّوِ ؟ ّستین هسئَل کسبًی چِ همبثل در ّب اًسبى هب -2

 . ّستین هسئَل ، کٌین هی سًذگی آى در کِ هحیطی       

  اجتوبػی هَجَدی ّن اًسبى کِ آًجبیی اس ؟ کٌذ جذا اجتوبع اس را خَد سًذگی ٍ رفتبر ٍ اػوبل تَاًذ ًوی ّیچکس چزا -3

  هي ثگَیذ ٍ کٌذ جذا اجتوبع اس را خَد سًذگی ٍ رفتبر ٍ اػوبل تَاًذ ًوی ّیچکس ، است ضذُ آفزیذُ هسئَل ّن ٍ      

  ، افتذ هی دیگزاى ثزای کِ اتفبلبتی ٍ گذرد هی جبهؼِ در آًچِ ثِ ًسجت ، ثبضن داضتِ ای آسَدُ سًذگی خَاّن هی      

.  کٌن جذا دیگزاى اس را خَد سًذگی ٍ ثوبًن تفبٍت ثی      

  ٍ کٌیذ یبری را یکذیگز ، پزّیشکبری ٍ ًیک کبرّبی در ؟ است فزهَدُ چِ ّوکبری ٍ تؼبٍى ثبرُ در کزین لزآى -4

.  ًکٌیذ ّوکبری ستوکبری ٍ درگٌبُ      

  کِ کسی فزهَد کِ ضٌیذم( ظ) اکزم پیبهجز اس :فزهَد؟فزهَد چِ هَهٌبى هطکالت رفغ ثبرُ در( ع) ػلی حعزت -5

.  است کزدُ سپزی ػجبدت ثِ را ػوزش توبم کِ است کسی هبًٌذ کٌذ رفغ هَهٌی اس ضکلم یک     

  ًکٌین تطَیك را اٍ هب دّذ هی اًجبم گٌبّی یب ًبپسٌذ کبر کسی اگز ایٌکِ یؼٌی ؟ چِ یؼٌی گٌبُ در ًکزدى ّوکبری -6

 . ّستین هَافك اٍ ثب اًگبر کِ رفتبرًکٌین طَری یب     

  ، یکذیگز کزدى خَضحبل ٍ ّوذلی ، کزدى هحت ٍ دٍستی اظْبر ؟ ثجزیذ ًبم را تؼبٍى هختلف ّبی ضکل ٍ ّب جلَُ -7

  یبری ٍ هزدم هطکالت رفغ ، دادى لزض ، ثیوبر اس ػیبدت ، هَهٌبى هیبى آضتی ٍ صلح ثزای کَضص ، دادى ّذیِ      

.....  ٍ هٌکز اس ًْی ٍ هؼزٍف ثِ اهز ، فمزا هبلی ّبی ًیبس رفغ ثزای هطبرکت ، ّب گزفتبری در آًْب ثِ رسبًذى      

.  ضَد هی خبًَادُ اػعبی ثیي ثیطتز هحجت ٍ صویویت ثبػث ؟ دارد ای ًتیجِ چِ خبًَادُ در ّوذلی ٍ ّوکبری -8

  خبًَادُ اس ػعَی ّز ، ّب هسئَلیت ٍ ٍظبیف تمسین ثب ؟ دارد ای ًتیجِ چِ خبًَادُ در ّب هسئَلیت ٍ ٍظبیف تمسین -9

 . گیزد ًوی لزار ًفز یک دٍش ثز خبًِ کبرّبی ّوِ ٍ است هفیذ کِ کٌذ هی احسبس       

 هبًٌذ کبرّبیی در ؟ کزدًذ هی ّوکبری خَد ی خبًَادُ اػعبی ثب کبرّبیی چِ در ثشرگَار اهبهبى ٍ( ظ) اکزم پیبهجز -10

.  کزدًذ هی ّوکبری ، خبًِ ًظبفت ٍ جَ ٍ گٌذم کزدى آسیبة ، چبرپبیبى ضیز دٍضیذى       

 در کِ ّبیی ّوکالسی ثِ کوک ، هذرسِ ٍ کالس ًظبفت در ّوکبری ؟ ثٌَیسیذ را هذرسِ در ّوکبری اس ًوًَِ چٌذ -11

 . لجیل ایي اس ٍ صجحگبّی هزاسن در ّوکبری ، ّستٌذ ظؼیف درس       

  ٍ صویویت ایجبد ثز ػالٍُ ؟ دارد ای ًتیجِ چِ کٌٌذ هی سًذگی هحلِّ یک در کِ افزادی ثیي در ّوکبری ٍ ّوذلی -12

.  ثزٍد پیص ثْتز کبرّب کِ ضَد هی هَجت ّوجستگی       

 

 



 

  ّوسبیِ ثِ هذگَییآ خَش ٍ کوک ، ثیوبر ّوسبیِ اس ػیبدت ؟ ثجزیذ ًبم هَرد چٌذ هحلِّ در تؼبٍى ّبی جلَُ اس -13

 در ّوکبری ٍ ػوَهی اهَال اس هزالجت ٍ هحلِّ پبکیشگی ٍ ًظبفت در ّوکبری ، ًوَدُ هکبى ًمل هحلِّ ثِ کِ جذیذی        

.  است هحلِ در تؼبٍى ّبی جلَُ اس هختلف هزاسن یب ّب جطي        

  هسلوبى تب کي رفتبری خَش ات ّوسبیِ ثب ؟ است فزهَدُ چِ ّوسبیِ ثب رفتبری خَش هَرد در( ع) صبدق اهبم -14

.  ثبضی راستیي         

 ثبػث کبر ایي.  خیز ؟ چزا ؟ ضَد گذاضتِ ًفز یک دٍش ثز کبرّب ی ّوِ خبًِ در کِ است صحیح آیب ضوب ًظز ثِ -15

 ثیطتزی شالت ثبیذ ثَدى تٌْب ثخبطز اًٍیش ٍ افتذ هی ًفز یک دٍش ثز کبرّب،  ضذ خَاّذ خبًَادُ اػعبی ثیي ًبراحتی        

 خبًَادُدر ثیطتزی  ًظوی ثی ٍ تالهطک سجت ٍ ضذُ هزیط ٍ ًبتَاى ًتیجِ دّذ،در اًجبم ثی ثخَ را کبرّب ّوِ تب ثکٌذ       

   .ضَد هی رػبیت ػذالت ٍ گزفتِ ضکل افزاد ثَدى هفیذ احسبس ٍظبیف ٍ کبرّب تمسین ثب اهب ضَد هی      

  ، دضوٌی ٍ کیٌِ ، تکجز ، غزٍر ، حسبدت؟ثشًیذ هثبل ؟ضَد هی تؼبٍى ٍ ّوکبری اس هبًغ ػَاهلی چِ ضوب ًظز ثِ -16

.  خَدخَاّی       

 هَجَدی ّن اًسبى کِ آًجبیی اس ؟ ثبضین تفبٍت ثی افتذ هی دیگزاى ثزای کِ اتفبلبتی ثِ ًسجت تَاًین هی هب آیب -17

 ٍ کٌذ جذا اجتوبع اس را خَد سًذگی ٍ رفتبر ٍ اػوبل ًویتَاًذ ّیچکس است؛ ضذُ آفزیذُ هسئَل، ّن ٍ اجتوبػی         

 دیگزاى اس را خَد سًذگی ٍ ثوبًذ تفبٍت ثی افتذ، هی دیگزاى ثزای کِ اتفبلبتی ٍ گذرد هی جبهؼِ در آًچِ ثِ ًسجت        

.  کٌذ جذا       

  فزهَدُ اهز آى ثِ کزین لزآى کِ کبرّبیی اس یکی ؟ چیست ّوکبری ٍ اجتوبع ثب فزد راثطِ سهیٌِ در اسالم دیي ًظز -18

.  ًکٌیذ ّوکبری ٍستوکبری گٌبُ در ٍ کٌیذ؛ یبری را یکذیگز پزّیشکبری، ٍ ًیک کبرّبی در. است«   تؼبٍى »       

 2 آیِ هبئذُ، سَرٓ        

 ثِ ًیک کبرّبی در کِ خَاستِ هب اس خذاًٍذ ؟ است دادُ هب ثِ را دیگزاى ثب ّوکبری اجبسُ اهَری چِ در خذاًٍذ -19

 اگز ایٌکِ یؼٌی گٌبُ در ًکزدى ّوکبری.ًکٌین ّوکبری ستوکبری، ٍ گٌبُ ًبپسٌذ دراهَر اهب کٌین، کوک یکذیگز        

. ّستین هَافك اٍ ثب اًگبر کِ رفتبرًکٌین طَری یب ًکٌین تطَیك را اٍ هب دّذ هی اًجبم گٌبّی یب ًبپسٌذ کبر کسی       

  ضْز هذرسِ،هحلِّ، خَیطبًٍذاى، ٍ خبًَادُ ؟گیزد صَرت است هوکي جبهؼِ اس چِ سطحی در ّوکبری ٍ تؼبٍى -20

 .  جبهؼِءاػعب یب رٍستب ٍ        

 :  ًکبت هْن درس اٍل

.  دارد دستَراتی ٍ پیبم اجتوبع ثب فزد راثطِ سهیٌِ در اسالم دیي:  1ًکتِ

.  است تؼبٍى فزهَدُ اهز آى ثِ کزین لزآى کِ کبرّبیی اس یکی:  2ًکتِ

.  است ضذُ آفزیذُ هسئَل ّن ٍ اجتوبػی هَجَدی اًسبى:  3ًکتِ

.   ّستین هسئَل کٌین هی سًذگی آى در کِ هحیطی ٍ دیگزاى ٍ خَد ثِ ًسجت هب:  4ًکتِ



 

 :  درس اٍلسَاالت چْبر گشیٌِ ای 

  ؟ گَیٌذ هی چِ را یکذیگز ثِ رسبًذى یبری ٍ ّوکبری -1

  ّویبری(                 4    تؼبٍى (                   3    گذضتگی خَد اس (                    2   اًفبق (1

:  سیزا کٌذ جذا اجتوبع اس ا ر خَد سًذگی ٍ رفتبر ، اػوبل تَاًذ ًوی کس ّیچ  -2

 .  است ضذُ فزیذُآ هسئَل ّن ٍ اجتوبػی هَجَدی ّن ، اًسبى(  1      

 .  ّستٌذ هسئَل لهتؼب خذاًٍذ همبثل در فمط ّب اًسبى(  2      

 .  است فزیذُآًی یکسبى را ّب اًسبى خذاًٍذ(  3     

  . است حك دارای ّن ٍ اجتوبػی هَجَدی ّن اًسبى(  4    

  ؟ کزد جلَگیزی ًفز یک دٍش ثز ّب کبر توبم گزفتي لزار اس تَاى هی چگًَِ  خبًَادُ در -3

    دلیك ٍ صحیح ریشی ثزًبهِ ثب (                                2    ّب هسئَلیت ٍ ٍظبیف تمسین ثب( 1        

         هحجت ٍ صویویت ایجبد ثب(                                4      خبًِ در تزتیت ٍ ًظن ایجبد ثب(  3       

  ؟کجبست در تؼبٍى اس ّبیی جلَُ(  هٌشل ظزٍف ضستي، صجحگبّی هزاسن در ّوکبری ، ػوَهی اهَال اس هزالجت)  تزتیت ثِ -4

    خبًَادُ – هحلِ – هذرسِ (                                        2     هذرسِ – خبًَادُ – هحلِ ( 1          

     هذرسِ  -هحلِ – خبًَادُ(                                        4     خبًَادُ – هذرسِ – هحلِ(  3          

  ؟ چیست خبًَادُ در تؼبٍى تبثیز تزیي هْن -5

  ثَدى هفیذ(              4  خبًَادُ اػعبی ًطذى خستِ(             3  کزدى کوک(                 2 ّوکبری( 1     

  ؟ثبضذ هی تؼبٍى ّبی جلَُ اس یک ،کذام ػوَهی اهَال اس هزالجت -6

  رٍستب ٍ ضْز سطح در تؼبٍى(                                2     خبًَادُ سطح در تؼبٍى( 1       

    3 ٍ 2 ّبی گشیٌِ(                                  4   هذرسِ  سطح در تؼبٍى(3       

 


